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Krav ved kaldelse

af fuldtidsmissionærer

Det Første Præsident-

skab har i et brev den

4. marts 1993 til Kirkens le-

dere atter fremhævet og ty-

deliggjort de krav og ret-

ningslinier, der er gældende

ved anbefaling af personer

til fuldtidsmission.

Det Første Præsident-

skab understreger, at en

fuldtidsmission ikke er en

rettighed, men et privilegi-

um, og at formålet er at

gavne Kirken og at opfylde

Herrens åbenbarede hensig-

ter.

»Vi er taknemmelige for

den uselviske reaktion hos

dem, som forbereder sig ån-

deligt, fysisk, følelsesmæs-

sigt og moralsk til at blive

kaldet på en fuldtidsmissi-

on,« udtaler Det Første

Præsidentskab.

Giv alle mulighed

for at tjene

Retningslinierne udtrykker

stor interesse i, at de, som
ikke er i stand til at komme
på en fuldtidsmission, lokalt

får mulighed for at »opleve

glæden ved at tjene og få

en personlig udvikling, som
står i relation til den enkel-

tes situation.«

»Vi er rørt over de med-
lemmer, som kæmper med
alvorlige fysiske, mentale og

psykiske problemer, og som
føler en forpligtelse til at

fuldføre en fuldtidsmissi-

on,« fastslås det.

Retningslinierne under-

Begge foto på denne side

(TD^foto).

streger også, at missionering

er krævende og ikke pas-

sende for personer med al-

vorlige fysiske, mentale og

psykiske problemer, som
måske kan hindre dem i at

klare de strenge forhold

som fuldtidsmissionærer ar-

bejder under. Lokale ledere

opfordres til at forberede

unge til at være værdige til

at tjene som fuldtidsmissio-

nærer i en stadig voksende

og verdensomspændende

missionsindsats.

Red.
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Brug din båndoptager
' Min mormor - en »sand kilde« til stor glæde

Da jeg for første gang,

en efterårsaften i

1971, skulle interviewe et

familiemedlem, var det min
mormor, Mary Hildebrandt

Mikkelsen, der måtte stå

for skud. Det skulle vise sig

at blive en oplevelse af de

helt store. På dette tids-

punkt var min mormor 82

år gammel, og jeg var ikke

helt i stand til at bedømme,
om hun virkelig kunne
gengive hændelser i sit liv

med stor sandhedsværdi.

Derfor efterprøvede jeg de

oplysninger, hun gav mig,

og resultaterne var over-

vældende korrekte. Da jeg

forsøgte at finde mine tipol-

de-forældres data, løb jeg

ind i det klassiske problem,

at der var mulighed for at

vælge mellem 2 familier,

hvor mændene bar samme
navn. Jeg kørte fast i min
undersøgelse, indtil jeg

erindrede, at min mormor
havde fortalt, at min olde-

mor var en af de første be-

boere på Plejehjemmet på
Kirkegårdsvej i Aarhus. Ef-

ter et års undersøgelse på
Plejehjemmet, socialkonto-

ret, Erhvetvsarkivet, begra-

velsesvæsenet og kirkesog-

net, hvor hun døde, fandt

jeg de rette personer i fød-

selssognet.

På et tidspunkt i inter-

viewet bryder min mormor
pludselig ud i sang og syn-

ger en vise fra 1909. Der

var verdensudstilling i Aar-

hus i dette år. Jeg synes

selvfølgelig, at min mormor
var helt exceptionel, hun
fortæller om en begivenhed

70 år tilbage i tiden med
enestående klarhed. Det

pudsige er, at jeg flere år se-

nere ser en artikel i avisen,

hvor en anden ældre dame
fortæller om den samme
begivenhed, som var visens

indhold. Nu gik der sport i

at efterspore, om der var

andre med en lige så god

hukommelse. Jeg besøgte da

ved en lejlighed 3 ældre sø-

skende i kirken og forsøgte

mig lidt frem. Jo, sandelig,

også de huskede begivenhe-

den og kunne gengive Avi-

sens indhold. Hvert af besø-

gene var en oplevelse i sig

selv, og de er nu gode min-

der.

Når jeg hører på dette

gamle bånd, og hører min
egen måde at deltage i

samtalen på, kan jeg se, at

min erfaring i dag er ble-

vet større. Derfor et par go-

de råd til dig, inden du

tager på tur med båndop-

tageren.

15 gode råd

1 . Afgør, hvad du ønsker at

opnå, f.eks. om du ønsker at

få nedskrevet historien om
din nærmeste familie eller

din udvidede familie.

2. Lav en liste over perso-

ner du ønsker at interviewe.

Udover slægtninge inkludér

da venner, lærere, forret-

ningsforbindelser og andre,

som kan kaste lys over

den historie, du vil berette

om.
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3. Lær noget om den per-

son, du vil interviewe, og

om det emne, du vil samta-

le om, så du kan stille intel-

ligente spørgsmål. Læs dag-

bøger, journaler, familiebre-

ve, m.m..

4. Lav en liste med emner
og spørgsmål. Føl dig ikke

bundet til listen, men brug

den som løftestang i sam-

talen. Koncentrer dig om
»hvorfor« og »hvordan«,

hellere end om »hvem«,

»hvornår« og »hvor«.

Spørg tilknyttede personer

om emner og spørgsmål.

5. Brug det rette udstyr.

Øv med udstyret, især

båndoptageren - før inter-

viewet. Tag flere bånd med
dig, end du regner med at

skulle bruge og benyt en

god båndkvalitet.

6. Arranger omgivelserne.

Sørg på forhånd for, at

interviewet ikke vil blive

afbrudt af udefra kommen-
de forstyrrelser. Vælg tids-

punktet så vedkommende
er opmærksom og i humør.

Planlæg et moderat tidsfor-

brug, et langt interview kan
trætte vedkommende. Giv
ikke spørgsmål til vedkom-

mende på forhånd, det kan
føre til »fortænkte« svar.

7. Når interviewet begyn-

der, så rids op for personen,

hvorfor du er der, uden at

gå for meget i detaljer. Giv

ikke udtryk for, at du ved

en masse om dem eller om
interview-emnet, heller ik-

ke selv om du gør det.

8. Begynd med lette spørgs-

mål, som det vil være en

glæde at svare på og lad

vedkommende tale de 99%
af tiden. Stil åbne spørgs-

mål, som tillader lange svar.

For eksempel: »Hvad kan

du huske om bedstemor ?«

Eller »hvilken indflydelse

havde depressionen på din

familie I«

9. Gem kontroversielle og

følelsesmæssige emner til

interviewets slutning. På

dette tidspunkt vil de må-

ske være mindre skeptiske.

Lad dem ikke overtale dig

til at slukke for båndopta-

geren, men tilbyd, at de må
redigere i manuskriptet.

10. Find sandheden om
kontroversielle begivenhe-

der. Løs tale eller familie-

tradition er ikke altid kor-

rekt.

IL Behandl følelsesmæssi-

ge begivenheder følsomt.

Mary Hildebrandt Mikkelsen

(Foto-.JHB).

Brug takt og forsigtighed.

Vær sikker på ikke at støde

eller skade levende perso-

ner.

12. Fortæl sandheden, men
ikke nødvendigvis hele

sandheden. Lav ikke sensa-

tioner!

13. Brug ikke et offensivt

ordvalg ved drøftelse af

følelsesmæssige emner.

Ændr f.eks. »fejltrin« til

»anderledes«.

14. Husk at personer,

som er involverede i kon-

troversielle emner, ikke

altid behøver nævnes med
navn.

15. Forvræng ikke det ge-

nerelle billede af en anes

karaktertræk ved at fortæl-

le én betydningsløs eller

atypisk hændelse.

Jørn Holm Bendtsen
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Men den skønneste krans

bindes i Frederikshavn

Mange af Frederikshavns horgere nød Skt. Hansaften sammen med medlemmerne

af Frederikshavns Gren. (Foto: KP).

V ed siden af kirken

i Frederikshavn ligger

der en stor tom grund, som
bruges af omegnens beboe-

re, og grenen fik derfor den

idé at låne denne grund til

at lave et Skt. Hansbål på.

Lokalsamfundet indbudt

- Der blev så sendt invitati-

oner ud til beboerforenin-

gerne omkring kirken om at

deltage i en Skt. Hansaften

på pladsen og til at aflevere

evt. træaffald til et bål ved

en opsat pæl der, fortæller

søster Kirsten Pedersen fra

Frederikshavn.

Aftenen begyndte kl.

19:00 med en stor grill,

hvor alle selv kunne lave

sin aftensmad. Der blev delt

pølser og brød ud til mange
fra beboerforeningerne, som
kom for at se, hvad der

foregik. Børnene stod i lan-

ge køer hele aftenen for at

prøve »flødebollekasteren«

en malet klovn med en rød

næse, der skulle rammes
med en tennisbold for at

udløse mekanismen, der så

kastede en flødebolle til ka-

steren. Ligeledes var der

godt salg af varme æbleski-

ver og sodavand.

UV underholdt med en

parodi på »Alperosen« ved

Randi Pedersen og Flem-

ming Hald sunget og spillet

af Thorkild Mølholt, som
også sang og spillede sam-

men med sin hustru Inge

Mølholt, deres fire børn og

Hans Chr. Olsen.

Ved 21-tiden blev bålet

tændt. Der kom hurtigt ild

i bålet, hvorefter midsom-

mer-visen blev omdelt. Der

kom og gik folk fra området

hele aftenen, og på dette

tidspunkt var der omkring

200 mennesker, hvoraf kun
50-60 var medlemmer.

Mange skægge aktiviteter

Mens bålet stadig brændte,

var der mulighed for at få

lidt motion for dem, der

ønskede det. Der var fod-

bold på plænen bag kirken

og ikke mindst en tur på

»Junglestien«, en forhin-

dringsbane lavet på marken

i det høje græs. Her skulle

man klare de forskellige for-

mer for forhindringer så

som at svinge sig over flo-

den med »hajer« i, gå over

»hængebroen«, danse om-
kring juletræet og ringe

med klokken 5 meter oppe

i et træ. - Det var en dejlige

aften med lunt vejr og sol-

skin, en aften at mindes og

starten på en god tradition

for beboerforeningerne og

kirkens medlemmer i Frede-

rikshavn, slutter Kirsten Pe-

dersen.

Red.

»Junglestien« var

et spændende indslag

for de mange børn.

(Foto: KP).
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Hvorfor ikke deltage i Kirkens

kunstkonkurrence?

Eftersom oktober står

lige før døren, er det

snart tid for dem, som øn-

sker at indsende kunstvær-

ker til Kirkens 3. internati-

onale kunstkonkurrence,

fortæller Majorie Draper

Conder, der er museumsin-

spektør ved Kirkens muse-

um for de sidste dages helli-

ges kunst og historie i Salt

Lake City.

- Vi anmoder sidste da-

ges hellige kunstnere om at

indsende fotografier eller

lysbilleder af de arbejder,

som de ønsker at få bedømt,

til det lokale distributions-

center senest den 3 1 . okto-

ber 1993. Fotografierne og

lysbillederne bliver derefter

fremsendt til museet, så de

kan nå frem inden tidsfri-

sten, som ligger i november

måned.

Konkurrencen, som
blev bekendtgjort sidste år,

er åben for alle kunstarter

herunder malerier, stik,

fotografier, skulpturer, tek-

stiler, keramik, håndarbejde

samt andre former for

kunst.

Billedkunst

- Nogle steder i verden har

man ikke forstået præcis,

hvad vi ønsker, men har

troet, at vi også har ønsket

artikler eller digte. Det er

ikke tilfældet, eftersom vi

kun ønsker billedkunst og

ikke det skrevne ord. Det

betyder selvfølgelig ikke, at

der ikke må være tekst i

forbindelse med kunstvær-

ket.

Den første bedømmelse

vil blive baseret på lysbille-

der og fotografier af kunst-

værkerne. De kunstnere,

som bliver udvalgt til den

endelige bedømmelse,

skal indsende selve kunst-

værket til Salt Lake City

via det lokale distributions-

center.

Stor hjælp fra Kirken
- Når de deltagende kunst-

værker indsendes gennem
de lokale centre udelukker

det de individuelle forsen-

delsesomkostninger til Salt

Lake City, fortæller søster

Conder.

- Den hjælp, som vi

modtager fra distributions-

centrenes ansatte verden

over, muliggør denne

kunstkonkurrence. Kunst-

konkurrencen i 1991

modtog bidrag fra 42 natio-

ner, hvoraf mange blev

fremsendt via distributions-

centre, slutter søster Con-
der.

Emnet for kunstkonkur-

rencen i 1933 er »At leve

evangeliet i den verdens-

omspændende kirke«. Del-

tagerformularer og konkur-

renceregler er til rådighed

på Kirkens distributions-

center.

Red.

Kirkens museum for de sidste dages helliges kunst og historie vil danne rammen om Kirkens

3. internationale kunstkonkurrence. (TD-foto).
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Fra sauna til dansegulv

Sejltur på en aj Fmlunds mange tusinde søer. (Foto: JO)

.

I
år fandt det nordiske

EV'Stævne (for enlige

over 30 år) sted i Finland.

Skønt turen var lang var

der hele 18 danske deltage-

re. Nogle havde taget den

lette løsning og var fløjet,

mens andre med ukueligt

mod rejste over land og

vand.

En tur i Østfinland

Stævnet blev indledt med
en rundtur i den østlige del

af Finland. Der var kun 25

deltagere på rundturen, og

med stolthed skal nævnes,

at 17 af dem var danskere!

Turen foregik i bus, og del-

tagerne blev rystet godt

sammen i en god og indbyr-

des meget hjælpsom ånd.

Den finske natur med de

tusindvis af søer og million-

vis af træer blev beundret

på nært hold. En del af del-

tagerne vovede endog at

sejle en tur på en af de uro-

lige finske elve fyldt med
sten, stærke strømme og

stejle vandfald. Oda Frede-

riksen, som kommer fra Fre-

derikssund, og som er 81 år

gammel, gjorde sig også i år

ret populær med sit ukueli-

ge mod og udforskende

sind. Hun kunne ikke hol-

de ud blot at høre om det,

men måtte være med. Driv-

våd, men meget glad og be-

gejstret kom hun tilbage fra

turen. - Det var slet ikke

spor slemt, berettede hun.

Nætterne tilbragte vi

først på fint hotel, dernæst i

Hver aften var

der dans i hotellets forhal.

(Foto: JO).
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Kursus i hvoydmi man bliver sundere i krup og sjæl. (Foto: LVA)

.

Udendørs trods regnvejret. Finland bød dog mest på fint vejr.

(Foto: JO).

»Oppe« i Finland.

(Foto:]]).

en hytte midt i skoven og

til sidst på et kloster for

græsk-katolske inunke. Her
fik vi også lejlighed til at

overvære en lang græsk-ka-

tolsk messe. Det var en del

anderledes, end man er

vant til, og der var ingen

bænke!

En luksustilværelse

i Tampere

Selve stævnet foregik i by-

en Tampere, hvor vi var

indkvarteret på henholdsvis

luksushotel med alle facili-

teter eller i klasseværelser

på en skole. Hotelgæsterne

havde mulighed for at nyde

den store swimmingpool,

det dejligt varme boblebad,

solbadning, sauna og meget

mere. Det var ferie!

Vejret havde været med
os på rundturen, men i

Tampere begyndte det at

regne. Torsdag var bestemt

til en tur til en dejlig plads

ved en sø. Der var heldigvis

et stort hus, hvor de fleste

af aktiviteterne foregik på
grund af den silende regn,

men der var dog mange,

der viste deres frygtløshed

ved at tage sig en svømme-
tur i den dejlige sø og en

tur i en rigtig finsk sauna

bagefter.

Kom selv og se

Selv om vi var »mange«

deltagere fra Danmark, så

savnede vi nu også en del af

dem derhjemme. Derfor

kan det allerede nu be-

kendtgøres, at næste år skal

vi mødes i Oslo den 1. til

den 6 august. Vær sød at

komme, for jo flere vi er,

des sjovere er det!

Lisbeth V. Andersen

Hovedparten af den danske gruppe. (Foto: LVA).
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spejderne i Århus stav

på overlevelsestur

Efter et tiltrængt morgenmåltid blev der afholdt et nadvermøde i naturen. Her sangfuglene højere

end de deltagere, som havde »overlevet«. (Foto: DR).

Ibededagsferien den

7.-9. maj^var der for

spejderne i Århus stav ar-

rangeret en overlevelsestur.

Turen gav deltagerne en

fornemmelse og en smag på
førstehjælp og vigtigheden

heraf og indførte deltagerne

i grundreglerne for brug af

kort og kompas.

Klar målsætning

Herudover var det formålet

at give deltagerne erfaring i

vigtigheden af sammen-

hold, og herunder fik delta-

gerne mulighed for at prøve

sig selv af under pres, mens
deres fysiske og psykiske

grænser blev nået. Alt sam-

men med det præstedøm-

melige formål at styrke

sammenholdet brødrene

imellem, at opøve tolerance

i pressede situationer og i

praksis øve de ting, der er

blevet undervist om i spej-

derprogrammet.

Stedet for arrangementet

var det naturskønne områ-

de ved Vejle fjord og Silke-

borg søerne. Deltagerne

mødtes fredag den 7. maj

ved Randskovpladsen i

Staksrode skov mellem Vej-

le og Juelsminde.

Her blev deltagerne ind-

delt i grupper, som skulle

arbejde sammen under hele

turen. Grupperne fik udle-

veret presenninger, således

at de kunne få opbygget bi-

vuakker, hvilket de første

timer gik med.

Realistisk handlebane

Om eftermiddagen blev der

så undervist i førstehjælp af

Ryan Kristensen ville ikke som eneste mand have buksevand, så

flere blev »overtalt«. (Foto: DR).

I
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Claus Paulsen fra Randers. I

den forbindelse havde Mi-

chael Paulsen arrangeret en

handlebane som afslutning

på undervisningen. Her fik

deltagerne mulighed for i

praksis at afprøve det lærte.

Der var poster, hvor delta-

gerne skulle behandles for

brandsår, en anden havde

fået maven sprættet op, og

så var der »patienten« med
pulsåreblødning. Mest

uhyggelig var nok »ofret«

med det afrevne ben, men
også han overlevede. Der

var ingen som kunne lide

strandvaskeren, ikke nok
med at han skulle hentes

ude i vandet, hans luftveje

skulle jo renses for tang og

lignende, inden man kunne
give kunstigt åndedræt, og

det var specielt ulækkert.

Kim P. Kearsley fra Ar-

hus stod for undervisningen

i kort og kompas, og det har

åbenbart virket, for der var

ingen som for vild under

natmarchen.

Efter alle de praktiske

gøremål og instruktioner

var der så tid til bålhygge og

lege, men så senere på afte-

Strandvaskeren skulle hentes ude i vandet, luftvejene renses for tang, før man kunne give kunstigt

åndedræt, hvilket var specielt ulækkert. (Foto: DR).

nen blev det mere »alvor-

ligt«. Oplægget var dette:

Efter længere tids forfølgel-

se er turdeltagerne de sidste

medlemmer i Kirken her i lan-

det, som er i besiddelse af

Mormons Bog.

Der er en lille gren i Ry, som

netop mangler eksemplarer

Mest uhyggeligt var nok »ofret<-

han overlevede'. (Foto: DR).

med det afrevne hen, men også

af Mormons Bog, og der er

jeres opgave at fragte disse til

Ry.

Desværre er der en pøbel-

hob efter jer, og pøblen ønsker

at frarøve jer bøgerne, og om
muligt frarøve jer >divet«

.

Imidlertid ved I, at der i

Hedensted bor et trofast med-

lem, som nok vil hjælpe jer.

Derfor er opgavens første del

at få bøgerne og flest mulige

mand bragt i foreløbig sikker-

hed hos dette medlem.

Lang nattemarch under

forfølgelse

Herefter var det ikke meget

nattesøvn, for »pøblen«

blev ved med at forstyrre,

og midt om natten blev det

så slemt, at deltagerne brød

op for at opsøge det trofaste

medlem i Hedensted. Dette

ville indebære en 20 km
march, og ingen vidste,

hvor »pøblen« var, og hvil-

ke planer de havde.

Deltagerne klarede tu-

ren, nogle bedre end andre,

men det viste sig, at grup-

pen med de yngste og mest

uerfarne klarede sig bedst

takket være en ihærdig

indsats og en god gruppele-

der.

Vel ankommet til medlem-

met i Hedensted blev der

serveret den meget til-

trængte morgenmad.

Herfra gik turen til Ry,

hvor der var lejet kanoer, så

søerne i området kunne ud-

forskes. Til aftensmad var

der arrangeret undervisning

i tilberedning af fisk mm.
Det smagte tilsyneladende

udmærket, eller også var

deltagerne bare meget sult-

ne. Og da »pøblen« havde

opgivet videre forfølgelse,

blev det til en gods nats

søvn og hvile.

Søndag blev der efter et

tiltrængt morgenmåltid af-

holdt nadvermøde i natu-

ren. Her sang fuglene høje-

re end de deltagere, som
havde overlevet.

Da nadvermødet var

overstået, var der flere af

deltagerne, som mente, at

nu skulle lederen en tur i

baljen, og det kom han så.

Ryan Kristensen ville ik-

ke som eneste mand have

buksevand, så flere blev

»overtalt«.

Det var en hård, men
lærerig tur, som vi må have

nogle flere af.

Dan M. Bay Rosenkilde

Horsens Gren
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Fest i Nord 1993
Fest i Nord stævnerne

har gennem mange år

været det årlige højdepunkt

for de unge voksne i de nor-

diske lande. I begyndelsen

af 1993 så det dog ud til, at

denne herlige tradition for

andet år i træk var ved at

blive brudt.

»På eget initiativ«

Men en lille gruppe unge i

Københavns stavs tog på
initiativ af Henrik Bryde

sagen i egen hånd, fik god-

kendt stævnet af de behøri-

ge kirkeledere og på rekord-

tid fik de programmet fast-

lagt og i hast udsendt ind-

bydelser. 250 unge fra hele

Norden og et par enkelte

fra Tyskland tog imod tilbu-

det og satte i årets 27. uge

kurs med Hornbæk ved

Sjællands nordkyst.

Ved stævnets åbning tal-

te stavspræsident Johan S.

Koch, hvor han bød de

mange deltagere velkom-

men. Alles ønske om et

godt stævne blev fra præsi-

dent Kochs side tydeliggjort

Erik Bryde ydede en stor

indsats. (Foto: OJ).

Ballet eller volleybalU

(Foto-.OJ).

ved, at man overholdt Kir-

kens standarder, og at alle

gennem stævnet hele tiden

var opmærksomme på, hvor

man kunne give arrangører-

ne en hjælpende hånd.

Indendørs »Beach Party«

Festerne har altid, som det

fremgår af stævnets navn,

været en vigtig del af Fest i

Nord. Således var de første

tre stævneaftener afsat til

fest. På grund af det kølige

og til tider temmelig fugtige

vejr måtte onsdag aftens

planlagte »Beach Party«

rykkes indendørs, men
iklædt sommertøj og nogle

desuden med badehåndklæ-

de, blev strandatmosfæren

bragt med indendørs. Den

manglende sommervarme
sørgede discjockeyerne for,

med tidens rytmer, at man
havde god mulighed for at

danse sig til.

Fest i Nord er ikke en

rigtig fest i nord, hvis der

ikke er en gallaaften. En af-

ten mad festklædte menne-

sker, god mad, god under-

holdning og god musik.

Mens den gode mad, der

blev serveret af de altid fri-

ske tjenere, blev nydt, var

der sørget for lidt under-

holdning eller måske rette-

re undervisning om ægte-

skabsmulighederne de nor-

diske lande imellem. Ifølge

de »officielle« statistiske

beretninger skulle markedet

for ægteskaber være i frem-

gang, så der var stor grund

til optimisme blandt de til-

stedeværende. Den gode

musik blev leveret af Cool

Cats, der endnu engang le-

vede op til de store forvent-

ninger om alsidig og danse-

venlig musik, der sørgede

for, at det store dansegulv

blev fyldt.

Som altid var der arran-

geret sportsstævner. Denne-

gang var det i fodbold og

volleyball, man kunne dy-

ste. Selv om de mere bold-

glade syntes, der blev spillet

for få kampe, kunne man
efter to dage konstatere, at

en svensk stad løb af med
sejren inden for begge disci-

pliner.

Samfunds'

og PR- aktiviteter

Torsdag eftermiddag var der

afsat tid til samfundshjælp,

hvor mange fik mulighed

for at hjælpe ældre med ha-

vearbejde og forskellige in-

stitutioner med forefaldent

arbejde. Alternativt var der

mulighed for, at man kunne

gå sammen i grupper og

med et videokamera filme

en 4 minutter lang rekla-

mefilm for Kirken, hvor

man bl.a. kom ind på em-

ner som Mormons Bog, fa-

milien og næstekærlighed.

Det blev til mange spæn-

dende, åndelige og til tider

sjove minutter, som alle fik

lejlighed til at nyde på

stævnets sidste dag.

Fredag var fyldt med aktivi-

teter, der fik alle til at tæn-

ke lidt over tilværelsen, og

hvad vi gør for at forberede

os på fremtiden. Om mor-

genen blev vi vækket og

uden det daglige morgendu-

uuschh, som Bryde siger

det, blev vi jaget ind i bus-

ser, der kørte langt ud i det

sjællandske landskab. Der-

fra var det op til os selv at

vende tilbage til den »sik-

re« skole, for rundt omkring

på landevejene færdedes

»ugudelige« mænd og kvin-

der i hurtige biler, hvis stør-

ste lyst var at frarøve de

»intetanende« hellige det

gule armbind, der var teg-

net på, at de stadig havde

deres vidnesbyrd i behold.

Som noget helt specielt

havde arrangørerne fået en

aftale i stand med et af Kir-

kens »flyselskaber«, så at al-

le deltagerne kunne se frem

til en behagelig flyvetur fre-

dag aften. Alle steg ombord
i flyet, og med kaptajn

Henderson bag ved rorpin-

den lettede vi med kurs

mod Atlanten. Desværre

nåede vi ikke længere end

vest for de engelske øer, in-

den flyet styrtede, og vi til

vor store bedrøvelse erfare-

de, at ingen ombordværen-

de overlevede. Det viste sig

heldigvis kun at være en

smagsprøve på døden. Den
efterfølgende rundtur til de

mulige riger, som vi vil

komme til, når den rigtige

tid kommer, var et stort og

flot iscenesat stykke arbej-
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Hvem sagde, vi ikke kunne synge? (Foto: O]).

de, der gav hver enkelt me-

get stof til eftertanke.

Efter at vi alle havde

været på besøg i det cele-

stiale, gled vi ubemærket

tilbage til dette liv, og

stævnets store åndelige mø-
de, hvor vi hørte fra stavs-

præsidenten og regionalre-

præsentanten. Mødet blev

afsluttet med en lang række

vidnesbyrd fra stævnedelta-

geme, hvor man udtrykte

stor glæde over at kunne

være med til et så stort

stævne, hvor man kunne

glæde sig over at være ung

og, men samtidig vide, at

man var sammen ligestille-

de og ligesindede på alle

måder, hvilket også bragte

glæde og forventning til

fremtiden.

Livsglæde og godt humør - en del af Fest i Nord. (Foto: O])

.

Efter mødet havde man lidt

svært ved at skilles på

stævnets sidste aften, så en

tredjedel af deltagerne gik

ned på stranden, hvor man
havde stillet biler i en cir-

kel, stillet radioen ind på

en af nattens stationer, og i

billygternes skær dansede

man til musikken. Man
samlede sig i en lavning i

klitterne omkring bålet,

hvor der blev sunget mange
af Kirkens sange. For dem
der var med, var det en

hyggelig nat, og som præsi-

dent Koch udtrykte det, så

skulle der åbenbart også la-

ves lidt »eget« til Fest I

Nord.

Måske på grund af præsi-

dents Kochs vejledende

ord ved stævnets åbning,

havde stævnet store ar-

bejdsaktiv, Henrik Bryde,

kun glade ord og følelser for

de mange deltagere, og at vi

på trods af vejret, hele ti-

den formåede at have en

positiv stemning imellem

os. En tak til Bryde og Co.

for det gode initiativ og sto-

re indsats og til enhver, der

hjalp til ved de mange ar-

rangementer, specielt Lise

Koch, der stod for bespis-

ningen hele ugen.

Kim L. Aa. Andreasen

Ålborg Ward

Gallaaften og dans var

et flot højdepunkt ved Fest

iNord. (Foto: OJ).
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Paven besøges

af regionalrepræsentant

Jon M. Huntsman fra

Salt Lake City hilste den

12. maj i år på pave

Johannes Paul II i Vati-

kanet.

Ældste Huntsman er regio-

nalrepræsentant og leder af

en større kemisk virksom-

hed i Utah. Han blev invi-

teret til Vatikanet som tak

for sin indsats ved den nyli-

ge restaurering af den katol-

ske domkirke i Salt Lake

City og for familiens man-
geårige støtte til St. Vin-

cent de Paul, en katolsk

hj ælpeorganisation.

Jesu Kristi Kirke af Sid-

ste Dages Hellige har for-

midlet en ikke uvæsentlig

del af sin verdensomspæn-

dende humanitære nød-

hjælp gennem katolske

hjæIpeorganisationer.

Kirken rost

Patrick A. Shea, et medlem
af den katolske kirke og

sagfører i Salt Lake City,

som ledsagede ældste

Huntsman, sagde: »Ældste

Huntsmans besøg var vel-

komment i Vatikanet på
grund af den katolske kirkes

interesse i at koordinere

nødhjælpsindsatsen med
andre kristne trossamfund.

En repræsentant for Vatika-

net udtalte, at de var meget

opmærksomme på Mor-

monkirkens nødhjælpsind-

sats og glædede sig over

omfanget.

Audiens

Paven bevilgede delvist af

denne årsag et audiens som

Pave Johannes Paul II hilser i Vatikanet på ældste Jon M. Huntsman. De mødtes med det fælles

ønske at lette lidende menneskers kår i hele verden. (Foto: Vatikanet).

anerkendelse for denne ko-

ordinering.«

- Mormonkirken følger

sammen med den katolske

kirke Kristi opfordring til at

hjælpe dem, der lider, uden

hensyn til tro, race eller et-

nisk baggrund. Verden be-

høver Kristi budskab om at

lindre lidelser i stedet for at

påføre lidelser. En repræ-

sentant for Vatikanet udtal-

te, at selv om der er store

forskelle på den katolske

kirke og Mormonkirken,

må vi fokusere på områder

af fælles interesse og arbej-

de sammen, fortalte Mr.

Shea.

Godt møde
I en pressemeddelelse efter

besøget hos paven blev

ældste Huntsman citeret

for denne udtalelse: »Hans
hellighed, pave Johannes

Paul 11, er en person med
stor kærlighed og interesse

for hele menneskeheden.«

CN
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Gren takker lutheranere

Medlemmerne af Nel-

son Gren i Gran-

brook British Golumbia

Stav indbød for nylig deres

lutheranske naboer til mid-

dag for at takke dem for lån

af deres bygning i fire må-

neder sidste år.

De to menigheder mødes i

to kirker på samme bakke i

Nelson. Da Nelson Grens

kirkebygning blev lukket på
grund af renovering og til-

bygning sidste år, kom lu-

theranerne grenen til und-

sætning. Hver søndag fra

august til november åbnede

lutheranerne deres kirke i

fire timer, således at grenen

kunne afholde gudstjeneste

og hjælpeorganisationsmø-

der. Middagen var ikke kun
en tak for hjælpen, men
også en mulighed for begge

menigheder til at lære hin-

anden bedre at kende og få

glæde af grenens nye akti-

vitetssal.

GN

Hønseprojekt

Et velfærdshønsepro-

jekt i Freetown i Sier-

ra Leone blev startet af mis-

sionærægteparret Joyce og

Maxwell Skilling. Projektet

blev begyndt i 1992 og har

været en stor succes.

Ældste Skilling byggede

en indhegning og købte 1

2

dage gamle kyllinger, som
blev fodret med ris og grøn-

sagsmos. Kyllingerne vokse-

de meget hurtigt, og snart

uddelte missionærerne æg
og høns.

- Det kan let blive end-

nu en fødevarekilde, fortæl-

ler søster Skilling. Høns
vokser forbløffende hurtigt,

og de kan selv finde deres

føde, så det er ikke noget

problem af opfodre dem.

GN

Amadu Kargbo fra Freeto%vn,

Sierra Leone
,
hjælper til

i hønseprojektet.

(Foto: Maxwell Skilling).

Unge »forløser« et sogn

44 unge fra Garson Valley

2. Ward i Nevada arbejdede

utrætteligt på at kopiere

704 navne fra en optegnel-

se over fødsler i et irsk

sogn. Navnene blev derpå

indtastet i Personal An-
cestral File og indsendt til

templet i Oakland.

Da navnene var blevet

kontrolleret og indsendt til

templet af Joyce Amdal,

wardets slægtshistoriske

konsulent, og Glen Larson,

højpræsternes gruppeleder,

blev de unge døbt for de

personer, hvis navne de

havde uddraget. Andre

medlemmer af wardet fær-

diggjorde tempelordinanser-

ne for sognet.

Biskop David Johnson

sagde, at han var meget be-

gejstret for wardsmedlem-

mernes posititve reaktion.

GN

Udsyn
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Help Line
- svar på råb om hjælp

Siden 1991 har LDS
Social Services (Kir-

kens socialtjeneste) i USA
og Canada drevet en gratis

telefonservice, hvor ugifte

kan få kompetent og fortro-

lig hjælp i forbindelse med
graviditeter. Telefonen er

bemandet døgnet rundt med
frivillige, som er godkendt af

deres præstedømmeledere

og undervist af fagfolk fra

LDS Social Services.

Disse søstre er blevet un-

dervist i, hvordan de kan

videregive oplysninger om,

hvor og hvordan man lo-

kalt kan få hjælp fra Social

Services samt hjælpe andre

i forbindelse med de følel-

sesmæssige, fysiske og ånde-

lige udfordringer, der opstår

i forbindelse med uplanlag-

te graviditeter.

Størsteparten af indsat-

sen består i at lytte forstå-

ende til andre i nød og vi-

derebringe oplysninger om
adoption gennem Social

Services. Hjælpen er åben

for alle, der har brug for

hjælp, og der spørges ikke

om religiøse tilhørsforhold.

Nogen at tale med
- Det er forbavsende, hvor

meget pres der er i verden,

fortæller en af de frivillige.

Vi får opringninger fra pi-

ger, som tilsyneladende ikke

har kunnet tale med deres

forældre i årevis. De har

slet ingen, de kan tale med.

Vi synes at være de eneste,

de kan tale med, fordi vi ik-

ke udgør nogen trussel mod
dem. De søger råd og forstå-

else, og det kan vi give

dem, foruden at vi kan sæt-

te dem i forbindelse med
andre, der kan give dem

den kvalificerede vejled-

ning, de behøver.

En teenager, der ikke er

medlem af Kirken, blev

henvist fra et jordemoder-

center, som netop 3 uger

tidligere havde fået materi-

aler om Help Line. Hun var

5 måneder henne, da hun
kom i kontakt med LDS
Social Services. Under re-

sten af graviditeten, og efter

barnet var videregivet til

adoptivforældre, blev hun
nøje fulgt og hjulpet af So-

cial Services, som også

hjalp hende med at finde

fast arbejde. Barnet er sene-

re blevet beseglet til adop-

tivforældrene. En 14-årig

pige blev gravid, og hendes

mor så en brochure om
Help Line i sin læges ven-

teværelse. Moderen ringede

omgående og blev henvist

til en vejleder i nærheden.

Dette var begyndelsen til

en række samtaler.

Den vordende mor fik

regelmæssigt rådgivning, og

sidste efterår blev hun pla-

ceret hos en god familie i en

anden by, hvor hun gik i

skole og fik den hjælp, hun
behøvede. Efter fødslen blev

barnet bortadopteret til en

god familie. Pigen kom
hjem til sin egen familie,

hvor hun stadig får god støt-

te og nu atter går i skole.

Mere end halvdelen af

opringningerne kommer fra

piger mellem 12 og 16 år,

men også antallet af drenge,

der ringer, er overraskende.

Mange af dem er næsten

mere bekymrede end piger-

ne. De er rystet og græder,

fordi de har gjort en pige

gravid og føler sig ansvarli-

ge. De ønsker at vide, hvil-

Wlli PK'H A Wil

he rettigheder de har, og

hvad de kan gøre for at

hjælpe pigen.«

Rådgivning

I Utah ringede en 19-årig

studerende til Help Line.

Hun var gravid og vidste

ikke, hvad hun skulle gøre.

Hendes ven var usikker på,

om de var parat til at gifte

sig, og de overvejede at

bortadoptere. Vejlederen fra

Social Services arrangerede

et møde med pigens biskop,

hvor de alle fire var tilste-

de. I løbet af samtalen blev

det klart, at de unge ønske-

de at blive sammen. De øn-

skede at blive gift og gen-

nem oprigtig omvendelse at

opnå templets velsignelser,

når tiden dertil var inde.

Efter deres vielse fulgte

vejlederen dem og hjalp

dem gennem nogle tilpas-

ninger, som helt naturligt er

nødvendige, når man bliver

gift, og biskoppen hjalp

dem i deres omvendelses-

proces. Efter en tid blev fa-

milien beseglet i templet.

Alternativ til abort

LDS Social Services har

med Help Line åbnet mu-
lighed for et realistisk alter-

nativ til abort, som mange

ikke ønsker, men føler sig

presset til, fordi de befinder

sig i en situation, de ikke

selv kan komme ud af.

Hundredvis af unge

mænd og kvinder har fået

hjælp på denne måde.

Gennem dette samarbejde

mellem kompetente frivilli-

ge, fagfolk og præstedøm-

meledere har mange fået en

uvurderlig hjælp i deres for-

søg på at få styr på deres til-

værelse, få genopbygget

båndene til familie og ven-

ner samt få begyndt omven-

delsesprocessen.

Church News
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Frivillige beskytter historisk

bygning i Nauvoo
Nauvoo forbliver

nogenlunde sikker

under den store oversvøm-

melse, som Missippifloden

har udløst. De store over-

svømmelser i byer og lands-

byer langs Missippifloden

har ikke påvirket Nauvoo i

særlig høj grad, siger Daniel

D. Hahl, som er andenråd-

giver i stavspræsidentskabet

i Nauvoo i staten Illinois.

Han fortæller, at den vestli-

ge ende af Parley Street,

som ender ved floden, er

blevet lukket.

1 Nauvoo, som Joseph

Smith grundlagde under en

af Kirkens sværeste perio-

der, og som blomstrede til

statens Illinois største by,

der på sin tid var større end

Chicago, finder man ruiner-

ne af Kirkens andet tempel,

som blev raseret og ødelagt,

efter de hellige blev fordre-

vet fra byen og drog vestpå

i 1847. I dag er mange af de

oprindelige bygninger re-

staureret og fremtræder som
de gjorde på Josephs Smiths

tid. Familien Smith blev

tilbage i Nauvoo, da de hel-

lige forlod Nauvoo, og byen

Nauvoo er i dag et betyd-

ningsfuldt sted for mange
medlemmer af Kirken.

En talsmand for Den Re-

organiserede Jesu Kristi Kir-

ke af Sidste Dages Hellige

fortæller, at man har benyt-

tet pumpe for at holde

vandet ude af Nauvoo
House, et hotel, som blev

bygget på foranledning af

profeten Joseph Smith i

midten af 1840'erne. Van-

det nåede op til et interimi-

stisk dige af sandsække,

bygget lige foran det gamle

hotel, som er ejet af Den

Nauvoo House, som lå ved siden af templet i Nauvoo ligger for enden af Main Street

(Foto: Mormon Church Historical Department).

Familien Smiths

gravsted ligger overfor

Nauvoo House lige

ned til floden, og er truet

af oversvømmelsesfaren.

(TD'foto).

Reorganiserede Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Helli-

ge. Indbyggerne i området

har sammen bygget dette

dige af sandsække.

Den nederste del af fa-

milien Smiths gravsted,

som ligeledes ejes af Den
Reorganiserede Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Helli-

I

;i

: i

ge står under vand, men
embedsmænd fra denne kir-

ke forventer ikke varige

skader.

- Vi har et ekstra antal

missionærer, som tjener i

Nauvoo i år, tilføjede præsi-

dent Hahl. Vi venter blot

på besøgende, og vi håber,

at nyhederne om oversvøm-

melserne ikke holder dem
tilbage. Vi har wards i Han-
nibal og Quincy, hvis med-

lemmer har holdt nøje di-

gerne. Hvis digerne bryder

sammen, vil en del af med-

lemmerne i dette område få

deres hjem oversvømmet.

CN
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Forbered børn til dåb
- ved at så sandhedens frø i deres hjerte

Evangeliets principper

overlever ikke fra den

ene generation til den næ-

ste, blot fordi de er rigtige,

eller fordi de er befalinger

fra Herren.

- Evangeliets principper,

forklarer Michaelene P.

Grassli, Primarys hoved-

præsidentinde, fortsætter

kun fra generation til gene-

ration, når de omhyggeligt

sås i børnenes hjerter, mens
de vokser op.

- Forældre, præstedømmets

ledere og primarylærere

bør omhyggeligt forberede

børnene på at blive døbt,

så sandhedens frø i

børnenes hjerter og ikke

vente til ugen, før de

fylder 8.

- Selv om forældrene

har det overordnede ansvar

og flest muligheder for at

give hvert barn et ønske

om at blive døbt, så kan

vejledning fra præstedøm-

mets ledere og fra Kirkens

programmer være en vigtig

støtte for forældrene, be-

mærker hun.

- Når forældre, præste-

dømmeledere og ledere i

Primary alle forstår deres

rolle og gør det, der er bedst

for børnene, så vil børnene

have en god chance for at

udvikle den nødvendige tro

til og det nødvendige ønske

om at blive døbt.

- Vore børn ønsker at kom-
me ind i Guds fold, tilføjer

hun. Vi skal lære dem,

hvordan de kan gøre det

gennem dåben. Vi lærer

dem, at dåbspagten er en

personlig pagt mellem dem
og vor himmelske Fader, at

han kender hver enkelt per-

sonligt, at hans evangelium

er sandt, og at dåben er en

afgørende del af Guds plan,

vejledte præsident Grassli.

Giv børnene gode

oplevelser i forbindelse

med evangeliet

- Det er vores ansvar at

hjælpe børnene, så de er

forberedt til at modstå Sa-

tans fristelser og kan forstå,

hvordan Helligånden kan

være deres ledsager, nævner
søster Grassli.

- Mødre og fædre kender

deres børn og er bedst i

stand til at oversætte evan-

geliets principper til ord,

som børnene kan forstå. Fa-

milieaften, skriftstudium og

uformelle undervisningssi-

tuationer er gode tidspunk-

ter at tale om dåb. Forældre

kan også give børn gode op-

levelser ved at tage dem
med til kirkemøder.

- Herren har belært os

om, at vi skal samles hver

uge for at lære sammen og

tilbede (Mosiah 18:25).

Desuden har han direkte

befalet Joseph Smith, at der

skulle forberedes materialer

til børn, så de kunne under-

vises inden for Kirkens
±1

ramme (L&P 55:4). Kirken

er en stor støtte til foræl-

drene.

Børn får store velsignel-

ser, når de lærer om evan-

geliet sammen med andre

børn, bemærker præsident

Grassli. I kirken, ved nad-

vermødet eller i Primary,

kan de se deres venners

vidnesbyrd og høre evange-

liet forkyndt på en måde,

der kan berige det, de har

lært hjemme.
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Ved at samarbejde kan præ-

stedømmeledere og prima-

ryledere skabe gode ople-

velser for børnene og der-

ved hjælpe dem med at op-

nå et ønske om blive døbt.

Et andet forslag fra præsi-

dent Grassli er, at hjemme-
læreme styrker forældrenes

og Primarys lederes og

læreres undervisning ved

at komme med nogle sær-

lige budskaber forud for et

barns dåb.

Ledere i Primary kan bi-

drage til at forberede et

barn til dåb gennem lektio-

ner i Primary, mens de læ-

rer om Trosartiklerne,

i fællestiden og gennem
musik.

Vær udadvendt

Præsident Grassli fortalte

også, at ledere og lærere i

Primary bør »finde« børn,

som ikke kommer fast i Kir-

ken, og som måske ikke bli-

ver undervist i evangeliet i

deres hjem. Når man når

ud til et barn, når man må-

ske også ud til en familie,

og ordinansernes velsignel-

ser kan måske også nå ud til

hele familien.

En lærer i Primary med-

bragte et nyt par hvide sok-

ker, da hun besøgte et

hjem, hvor en dreng ikke

kom i Primary. Hun fortalte

moderen, at hun havde

medbragt sokkerne til dren-

gen, som han kunne bruge,

når han blev døbt.

Da moderen svarede, at de

ikke havde planlagt, at

drengen skulle døbes, for-

klarede læreren velsignel-

serne ved at blive døbt, og

hvordan dåben ville mulig-

gøre, at drengen fik Hellig-

åndens hjælp til at træffe

de rette valg i livet. Han
begyndte at komme i Pri-

mary. Han blev døbt, og et

år senere blev hans far kal-

det som biskop i wardet.

»Denne hændelse viser,

hvor stor betydning en til-

syneladende lille gestus kan

få i et barns liv,« kommen-
terer præsident Grassli.

Ledere i Kirken

kan styrke børnenes

forberedelse

Nogle ledere i ward og stav

har også styrket børnenes

forberedelse til at blive

døbt ved at mødes med
dem for at undervise dem i

dåbens betydning og i,

hvordan et dåbsmøde fore-

går.

1 en stav i Tucson i Ari-

zona deltog børn, der snart

fyldte 8 år, og deres foræl-

dre i et sådant møde.
- Dette hjælper børnene

med at forstå, hvorfor de

skal døbes, de pagter, de

indgår ved dåben, og Hel-

ligåndens gave, som de

modtager, fortæller Gayle

Boyle, der er primarypræsi-

dentinde i Tucson Arizona

East Stake. Mange af præsi-

dentinderne i wardene si-

ger, at dette møde er noget

af det vigtigste, de gør sam-

men med børnene. Vi kan

se af resultaterne, at det har

stor værdi.

- Børnene skal forstå,

hvad de gør, og de skal føle

sig trygge ved det. Der er så

mange fristelser i verden i

dag, så de behøver at have

Helligånden hos sig for at

modstå de fristelser. Det

hjælper dem i deres tilvæ-

relse at forberede sig på at

blive døbt og derefter mod-

tage Helligånden.

Præsident Grassli kon-

kluderer: »Når forældre og

kirkeledere forener sig for

at styrke børnene, når de

skal døbes, kan vi hjælpe

dem med at forblive mere

rene og trofaste resten af li-

vet.«
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Roskilde Wards børn

kommer tæt på deres aner

Primarys børn i Roskilde har sammen haft en god tempel-

aktivitet. (Foto: IBP).

Templer er i 1993 temaet

for Primary. Alle ward

har fået til opgave at

lave en aktivitet over et

tempel, som hvert ward
selv valgte.

- For Roskilde Wards ved-

kommende har vi valgt To-

ronto templet, fortæller sø-

ster Inge Boalth Petersen.

Det har vi gjort, fordi vi har

en hjemvendt missionær

Steen Gershøj Petersen, der

tjente i Toronto missionen

fra 1990-92. Vi kunne så

udnytte hans viden om det-

te tempel, som han desuden

var med til indvielsen af. Så
ham har vi haft inde i Pri-

mary, hvor han fortalte om
templet og sine egne ople-

velser ved at være der, for-

tæller str. Petersen.

- Den puslespils-aktivi-

tet, vi har lavet over Toron-

to templet er så sendt vide-

Marianne Jakobsen

(Foto-.OJ).

re til de andre ward, lige-

som vi har fået deres, siger

str. Inge Petersen. Desuden

bygger børnene Toronto

templet i sukker. For tiden

har vi en canadisk missio-

nær, som vi også vil benytte

os af i Primary, og i juli får

vi besøg af 2 unge piger fra

Canada, som selv arbejder i

Primary i deres eget ward i

Canada. De vil uden tvivl

også kunne fortælle børne-

ne spændende ting om
templet og om deres Prima-

ry. På den måde får vi lidt

mere personlig og spænden-

de undervisning af børnene.

Mere personligt forhold

- På et tidspunkt sagde et af

børnene: »Det er ikke an-

det end templer«. Og det

har han jo ret i, så vi tænk-

te på, om vi ikke kunne gi-

ve dem et lidt mere person-

ligt forhold til templer, fort-

sætter søster Petersen. Vi

bad forældrene til de 8-11

årige børn om en fotokopi

af et billede af børnenes

aner, det kunne f. eks. være

deres oldeforældre med
navn, vielse og dåb.

Camilla Frederiksen, Marianne

vsd computeren. (Foto: Oj)

.

De to næste søndage sad

børnene så ved mikrofiche-

apparaterne og fandt deres

aner frem på kortene. Det

var også spændende for

dem at se, at ordinanserne

for deres aner var udført i så

forskellige templer som
Schweiz, Provo, Washing-

ton DC, Logan og mange
andre steder. Det overraske-

de virkelig børnene.

- Men vi tror også, at det

at have et billede af et af

Herrens templer med bille-

de af deres egne aner, som
de selv har fundet frem til,

samt hvor og hvornår ordi-

nansen er udført, har nu gi-

vet dem en større forståelse

og interesse for templer og

de ordinanser, som udføres

der, slutter søster Inge

Boalth Petersen.

Red.

Jakobsen og søster Inge Petersen
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Seminarafslutning

i Odense

Morgenmad i det fri for seminarlærer Inge Karin Ilskov og en dejlig flok unge seminarelever.

(Foto: BL).

Når man har holdt

sammen i tykt og

tyndt i ca. 9 måneder, nem-
lig en hel seminarsæson, er

det dejligt forfriskende at

slutte af lidt utraditionelt.

Det var hvad man gjorde i

Odense 1 & 2 ward i for-

bindelse med året semi-

narafslutning. Alle havde

fået en indbydelse med den-

ne lille efterskrift »Tænk
dig nu godt om«. Det satte

jo tankerne godt i gang,

hvad skulle der mon foregå?

En anderledes afslutning

Alle samledes i Kerteminde

hos Inge Karin Ilskov, den

ene af seminarlærerne fre-

dag aften, hvor man ude i

gårdhaven hyggede sig med
at lave snobrød. Så blev

man delt op i to seminar-

klasser, der skulle ud på ori-

enteringsløb. Hvor var Bir-

git Larsen, den anden semi-

narlærer og biskoppen fra

Odense 1 . ward blevet af?

Inge Karin kørte første hold

ud til start et pænt stykke

uden for Kerteminde.

- Gisp, skal vi gå hele ve-

jen tilbage? sagde Trine. Så

var man i gang, der var både

levende og døde poster (de

levende poster var Birgit og

biskoppen). Der skulle løses

opgaver, så man måtte fiske

med stang og krog eller klat-

re op efter opgaver i et højt

kastanietræ. Fællesskabet og

samarbejdet kom på prøve,

men med sjove vitser og gla-

de sange kom man hyggen-

de igennem løbet en skøn

sommeraften. Sidste post

var på spejdergrunden ved

Måle strand.

»Hvad skal vi her?« lød

det. »Gamle Ugle« (biskop

Karl Ove Ilskov) var i gang

med at lave bål. Ud af Inge

Karins bil kom soveposer og

diverse bagage. Det lod ik-

ke til, at det var hjemme
ved den indendørs pejs, at

aftenhyggeri skulle foregå.

Man er vel galant?

Efter nogen mumlen og

grynten vandt det gode hu-

mør endnu en gang, og

man gik i gang med at lave

bivuakker. Drengene var

hurtige, det tog dem ikke

mange minutter at lave de-

res, derefter kom de styrten-

de over for at hjælpe piger-

ne med at træde brænde-

nælder ned, man er vel ga-

lant, ikke?

Da nattens »luksusho-

tel« var i orden, skulle der

bare råhygges. Bage kartof-

ler i glødebål, indbagte pøl-

ser i snobrød, vandmeloner,

chips, drikkelse og en stjer-

neklar himmel som loft.

Hvad mere kan man så for-

lange. Sent om aftenen -

eller mere korrekt tidligt

om morgenen gik vi om-
kuld i poserne.

Næste morgen var der

morgenmad i det fri, et dej-

ligt afslappet syn, når alle

ser lige sjove ud i frisuren

og stadigvæk har Garfield-

øjne. Det der betyder noget

er at ha' det dejligt sammen
i Guds frie natur. Klokken

10:00 kom Palle Knudsen

og Bob Kirk i en lille bus,

og hentede seminareleverne

tilbage til den fortravlede

og stressede verden, som
seminarfolket næsten

havde glemt for et kort øje-

blik.

Vi sagde farvel og tak for

et godt seminarår med
mange gode åndelige, be-

sværlige og sjove oplevelser.

Seminarklasseme

Odense I & 2 Ward

Råhygge ved bålet, snobrød og vandmeloner. (Foto: BL)

.
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Mormonjoke

»Var det ikke jer,

der sagde, at I hellere

ville gå planken ud

end være i stue med et

stinkdyr?«

»ÆUe, bælle,

pif, paf puf«

»Vi sender jer

et postkort, når vi er

fremme«

»Jeg sagde ikke

UDSKUDDET,
jeg sagde

UDRYDDET!«

»Nej , vi har ikke

hybridnet - men vi

regner med at kunne nå

SKY'channel

på et tidspunkt«

»Hold øje med
flaskeposten de næste

par dage«

»Badedyr?

Tja, hvorfor ikke?«

»Der er ikke noget at være

bange for. En
TYRANNOSAURUS REX

kan ikke li' vand!«

»Det her er jo ikke

jordens undergang

det her!«

»Arve Madsen?

Var det ikke dig fra

Statens Husdyravl?«

Per Borgen
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